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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/4/2021 

                         Môn: ĐÁNH GIÁ MT CHIẾN LƯỢC & ĐG TĐMT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Giống nhau: 

+ Đều phát hiện, dự báo và đánh giá những tác động tiềm tàng của một 

hoạt động phát triển gây ra đối với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

+ Đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu 

cực tới mức thấp nhất có thể chấp nhận được. 

+ Quy trình thực hiện bao gồm các bước sàng lọc, xác định phạm vị, đánh 

giá tác động, xác định các biện pháp giảm thiểu, thẩm định, ra quyết định và 

quan trắc, giám sát môi trường. 
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0,5 

 

0,5 
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0,5 

 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

Mục tiêu của bước xác định mức độ, phạm vi tác động: 

+ Cân nhắc các vấn đề cần nghiên cứu, các phương án lựa chọn để nhận ra 

những thành phần môi trường có thể chịu tác động từ dự án. 

0,5 

+ Xác định các biên (các ranh giới, cường độ và thời gian tác động). 0,25 

+ Tạo điều kiện để công chúng nơi đặt dự án có thể biết về dự án và có thể 

tham gia góp ý vào xác định tác động của dự án. 
0,25 

+ Thống nhất cách giải quyết các vấn đề môi trường và những mâu thuẫn, 

nhất là mâu thuẫn xã hội. 
0,25 

+ Hình thành đề cương nghiên cứu đánh giá tác động môi trường. 0,25 
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+ Xác định kinh phí cho công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 0,25 

Tùy thuộc vào đặc điểm riêng của từng loại dự án mà phạm vi tác động sẽ 

khác nhau. Có thể căn cứ vào những thông tin sau để xác định phạm vi: 

+ Quy mô dự án; công nghệ và quy trình dây chuyền sản xuất; 

+ Nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho dây chuyền sản xuất; nước phục vụ 

sản xuất, sinh hoạt. 

+ Nhu cầu về nhân lực: cán bộ chuyên môn và công nhân. 

+ Cách bố trí các hạng mục công trình; tiến độ thực hiện từng giai đoạn dự 

án. 

0,25 

 

0,25 
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Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

Các tác động quan trọng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng: 

- Người dân mất đất canh tác nông nghiệp do hoạt động san lắp, giải 

phóng mặt bằng.. 

 

0,5 đ 

 

- Mất công ăn việc làm đối với các hộ thuộc diện trả đất do không còn đất 

sản xuất. 

0,5 đ 

- Phá hủy thảm thực vật, giảm năng suất cây trồng. 0,5 đ 

- Cản trở giao thông đi lại của người dân do công tác tháo dỡ, di dời, đào 

đắp đất. 

0,5 đ 

- Gián đoạn thông tin liên lạc khi di chuyển các đường dây thông tin, gây 

mất điện tạm thời. 

0,5 đ 

- Sự cố tồn lưu bom mìn chiến tranh do công tác đào đất tại các vị trí còn 

bơm mìn. 

0,5 đ 

Giải pháp giảm thiểu các tác động: 

- Đền bù, hỗ trợ tái định cư. 

- Thu gom, xử lý sinh khối thực vật, chất thải xây dựng. 

- Rà soát bom mìn trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng. 

- Tổ chức tham vấn các cá nhân hoặc nhóm về các vấn đề và yêu cầu của 

họ về giải phóng mặt bằng… 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

 

 

 

 


